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BÁO CÁO  

Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 

tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022 
 

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ về chế độ báo cáo công tác nội chính, 

phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện 

Đình Lập báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ 

tháng 5 năm 2022 như sau: 

I. TÌNH HÌNH AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI 

Trong tháng 4, tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn huyện ổn định, 

không phát sinh các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, vượt cấp. Đơn thư 

phát sinh trong tháng chủ yếu là các kiến nghị, phản ánh, đề nghị giải quyết 

tranh chấp đất đai giữa các hộ dân. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn 

thư, phòng, chống tham nhũng tiếp tục được duy trì thực hiện; UBND huyện 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện công 

tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, thực hiện công tác phòng, chống tham 

nhũng theo quy định. 

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động, linh hoạt 

trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện 

pháp kiểm soát và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Chỉ đạo 

kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy 

định về xuất nhập cảnh. 

II. SỰ LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNC 

TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ 

PHÁP 

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với việc 

thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng  

Cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện nghiêm công tác 

phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện. Trong tháng 4 chỉ đạo cơ quan 

Thanh tra triển khai Kế hoạch thanh tra, gửi văn bản yêu cầu đơn vị được thanh 

tra cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ việc ban hành quyết định thanh 

tra. Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kê khai và công khai các bản kê khai 

tài sản, thu nhập năm 2022; chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát các trường hợp 

xung đột lợi ích; duy trì việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về tình trạng 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp qua đường dây nóng 

và hộp thư điện tử.   
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2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức 

xúc về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, 

phức tạp, dư luận xã hội quan tâm 

UBND huyện chỉ đạo Thanh tra huyện kiểm tra, rà soát, tham mưu giải 

quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo 

đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, đảm bảo ổn định an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trong tháng 4, trên địa bàn huyện không phát sinh 

vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài gây mất ổn định an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội. 

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM 

NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP 

1. Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh; kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm 

toán, kiểm tra, giám sát 

1.1. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra 

- Công tác thanh tra 

+ Tổng số cuộc thanh tra thực hiện trong tháng là 01 cuộc theo kế hoạch 

(từ tháng trước chuyển sang). Tiến độ thanh tra: Đã kết thúc thanh tra trực tiếp 

tại đơn vị được thanh tra, xây dựng báo cáo dự thảo kết quả thanh tra1. 

+ Ban hành văn bản đề nghị các cơ quan phối hợp trong thực hiện cuộc 

thanh tra lĩnh vực đất đai; yêu cầu đơn vị được thanh tra (UBND xã Cường Lợi) 

cung cấp thông tin, chuẩn bị tài liệu cần thiết phục vụ việc ban hành quyết định 

thanh tra với nội dung: “Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Cường 

Lợi trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn”2. 

- Công tác kiểm tra 

+ Tiếp tục tổng hợp, rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết đơn 

thư tồn đọng trong tháng. 

+ Ban hành văn bản kiểm tra việc thực hiện các quy định về thu, sử dụng 

các khoản thu theo thỏa thuận và tự nguyện tại trường học, năm học 2021-2022. 

1.2. Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân 

Trong tháng 4 năm 2022, tổng số lượt công dân được tiếp là 063 lượt riêng 

lẻ với 05 vụ việc công dân kiến nghị, phản ánh (không có lượt đông người; 

không phát sinh khiếu nại, tố cáo). Kiến nghị, phản ánh của công dân đã được 

chuyển đến cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết theo quy định. 

                                           
1 Quyết định số 03/QĐ-TTr ngày 09/02/2022 về Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng tại Trường Mầm non xã Bắc Lãng. 
2 Công văn số 21/TTr ngày 01/4/2022 về việc để nghị phối hợp thực hiện thanh tra đất đai theo Kế hoạch công tác 

Thanh tra năm 2022; Công văn số 22/TTr ngày 04/4/2022 về việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu để ban hành Quyết định 

thanh tra. 
3 - Tại Phòng Tiếp công dân của huyện: Không phát sinh. 

- Tại trụ sở các Phòng, ban chuyên môn: Không phát sinh. 

- Tại trụ sở UBND các xã, thị trấn: 06 lượt với 05 vụ việc do Chủ tịch UBND xã tiếp định kỳ 04 lượt, 03 vụ việc; 

Công chức tiếp công dân tiếp thường xuyên: 02 lượt với 02 vụ việc. 
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1.3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

a) Tình hình tiếp nhận, xử lý  

Tổng số đơn quản lý trong kỳ báo cáo là 21 đơn kiến nghị, phản ánh. 

Trong đó, đơn tồn từ kỳ trước chuyển sang là 06 đơn; đơn tiếp nhận trong tháng 

là 15 đơn (không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo)4.  

Tổng số đơn đủ điều kiện xử lý: 21 đơn. Trong đó: 

- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 01 đơn. 

- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn: 03 đơn. 

- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn: 15 đơn.  

- Đơn không thuộc thẩm quyền, hướng dẫn công dân chuyển đến cơ quan 

khác có thẩm quyền giải quyết: 02 đơn (chuyển đến Hạt Kiểm lâm huyện 01 

đơn; 01 đơn trả lại đơn và hướng dẫn công dân viết đơn đến cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết). 

b) Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền 

- Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: Không phát 

sinh đơn. 

- Kết quả giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền: Tổng số 

đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành 

chính các cấp là 19 đơn, đã giải quyết được 10/19 đơn, đạt 52,63%, còn 09 đơn 

đang xem xét, giải quyết5. 

1.4. Kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, 

giám sát: Không phát sinh. 

2. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 

2.1. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực 

Công tác phòng, chống tham nhũng các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai 

thực hiện theo quy định. Ban hành Công văn số 318/UBND-TTr ngày 09/3/2022 

của UBND huyện về việc thực hiện các kế hoạch, chỉ đạo của Ban cán sự đảng 

UBND tỉnh, Huyện ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; 

Công văn số 19/TTr ngày 31/3/2022 của Thanh tra huyện về việc đôn đốc xây 

dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham  nhũng, tiêu cực, lãng phí 

năm 2022; Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 01/4/2022 của UBND huyện về 

việc triển khai thực hiện công tác kê khai và công khai các bản kê khai tài sản, 

thu nhập năm 2022.  

                                           
4 - UBND huyện tiếp nhận trong kỳ: 02 đơn, trong đó 01 đơn tồn từ kỳ trước chuyển sang; 

- Đơn do các cơ quan chuyên môn tiếp nhận trong kỳ: 04 đơn là đơn tiếp nhận trong tháng, không có đơn tồn từ kỳ 

trước. 

- Đơn do UBND các xã, thị trấn tiếp nhận trong lỳ: 15 đơn, trong đó có 05 đơn tồn từ kỳ trước chuyển sang, 10 đơn 

tiếp nhận trong tháng. 
5 - UBND huyện giải quyết: 01/01 đơn; 

- Các cơ quan chuyên môn giải quyết: 02/03 đơn; còn 01 đang tiếp tục xem xét, giải quyết; 

- UBND các xã, thị trấn giải quyết: 07/15 đơn; còn 08 đơn đang xem xét, giải quyết.  
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 Tiếp tục rà soát, ngăn ngừa xung đột lợi ích theo quy định của Luật 

PCTN; thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư của công dân; 

tiếp nhận kiến nghị, phản ánh qua hộp thư điện tử và đường dây nóng. Trong 

tháng, trên địa bàn huyện chưa phát hiện các hành vi tham nhũng và chưa nhận 

được tố cáo, kiến nghị liên quan đến tham nhũng; không có trường hợp xung đột 

lợi ích. Công tác phòng, chống tham nhũng được các cơ quan, đơn vị quan tâm, 

triển khai thực hiện.  

Qua tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư của công dân, chưa phát hiện 

các hành vi tham nhũng và chưa nhận được tố cáo, kiến nghị liên quan đến tham 

nhũng. 

2.2. Kết quả phát hiện, xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (“tham 

nhũng vặt”) 

Trong tháng không phát sinh phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh 

nghiệp về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp 

trong giải quyết công việc (“tham nhũng vặt”).  

2.3. Kết quả chuyển hồ sơ các vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm 

trong quá trình kiểm tra, thanh tra đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để 

thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật: Trong tháng không phát 

sinh vụ việc. 

2.4. Kết quả phát hiện, xử lý kỷ luật hành chính, kỷ luật đảng hoặc xử 

lý hình sự đối với các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm thuộc cấp ủy, 

tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quản lý theo quy định: Trong tháng không 

phát sinh trường hợp cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật. 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THÁNG 5/2022 

1. Ban hành Kết luận thanh tra 01 cuộc; ban hành Quyết định thanh tra 

trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Cường Lợi trong công tác quản lý Nhà nước 

về đất đai trên địa bàn, tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị được thanh tra.  

2. Tăng cường công tác chỉ đạo hòa giải tại các xã, thị trấn; hướng dẫn, 

đôn đốc việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố 

cáo. Tập trung giải quyết các đơn thư còn tồn và phát sinh mới trên địa bàn. Tiếp 

tục tham mưu UBND huyện tổ chức họp kiểm tra tiến độ giải quyết đơn thư trên 

địa bàn huyện. 

3. Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, 

chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản liên quan. tiếp tục triển khai rà 

soát, ngăn ngừa xung đột lợi ích; làm tốt công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 

và xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và 

doanh nghiệp qua hộp thư điện tử và đường dây nóng. 

4. Chuẩn bị nội dung, tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa 

Chủ tịch UBND huyện với nhân dân trên địa bàn xã Bắc Lãng. 
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5. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định; 

tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị để 

nắm tình hình và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham 

nhũng. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không có.  

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Thanh tra tỉnh Lạng Sơn xem 

xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP Huyện ủy; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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